...uw weg naar veiligheid
Ergonomisch, veilig & kostenbesparend:

De enige 4 in 1
oplossing voor
de professional
Wat is een Escape-Mattress® Vacuüm?
De Escape-Mattress® Vacuüm is een evacuatie- en
brancardmatras met vier functies in één:
zowel brancardmatras, sleepmatras,
draagmatras als vacuümmatras.
Hierdoor wordt het vervoer voor de patiënt nog
veiliger en comfortabeler met minder manipulatie.
Voor de professionele hulpverlener wordt het
eenvoudiger en ergonomisch verantwoord.
Tevens wordt geld, tijd en ruimte bespaard door het
feit dat nog maar 1 matras noodzakelijk is.
Voordelen Escape-Mattress® Vacuüm:
- Inventief & geheel splitsbaar vacuümsysteem
maakt transfer voor patiënt bij eerste hulp post
veiliger en comfortabeler.
- Op maat van uw brancard gemaakt door onze
eigen productieafdeling.
- In lengte verstelbare voetenzak (gepatenteerd).
- Vervaardigd van hoogwaardige en
brandwerende materialen.
- Bloed-, urine-, zuur- en loogbestendig.
- Arbo technisch verantwoord.
- Geen overbodige transfers meer nodig.
- Binnen enkele seconden gebruiksklaar.
- Kosten en ruimte besparend in de ambulance.
- CE & TÜV gecertificeerd.

Onze ervaring:
Al meer dan 6 jaar is Escape Mobility Company
producent van evacuatie- en brancardmatrassen
en weet zodoende wat belangrijk is voor de
professionele hulpverlener. De ontwikkeling van
deze Escape-Mattress® Vacuüm is tot stand
gekomen door samen te werken met o.a. het Witte
Kruis en RAV IJsselland.
Ons advies:
Zorg dat uw ambulances zijn uitgerust is met een
Escape-Mattress® Vacuüm om op elke situatie
voorbereid te zijn, en indien u ruimte, tijd en
kosten wilt besparen.

Escape-Mattress® VACUUM

...uw weg naar veiligheid
Verstevigde onderkant

Vacuüm aansluiting voor manueel & LSU

Verstelbare voetenzak

Splitsbaar vacuüm systeem

Specificaties

Escape-Mattress® Vacuüm

Artikelnummer (enkel in zwart):
Afmetingen (lengte x breedte x dikte):
Maximale draaglast:
Gewicht:
4 in 1 oplossing voor professionele hulpverlener:
Inventief ingebouwd en splitsbaar vacuüm systeem:
Ergonomisch verantwoord:
Kan op maat van uw brancard gemaakt worden:
Vervaardigd van hoogwaardige brandwerende materialen:
Bloed-, urine-, zuur- & loogbestendig:
Uitgevoerd met hoofdsteun, body-flaps & verstelbare voetenzak:
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:
Kosteloze demonstratie en deskundig advies vooraf:
Garantie:

21060
ca. 180 x 47 x 8 cm
150 kg
ca. 11 kg
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Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.
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